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ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

Στο πλαίσιο της επίσκεψης στην Ελλάδα για την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 
2008-2009 στην Αθήνα, ο Πρύτανης της Σχολής Νοµικών, Πολιτικών και 
Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Paris 13 κύριος Robert Etien και ο 
Πρόεδρος του IdEF, κύριος Εµµανουήλ Αµαργιανάκης, ανακοινώσαν τα ακόλουθα: 

 

Χαίρονται για την άριστη ποιότητα των σχέσεων που υπάρχουν µεταξύ των δύο 
συνεργαζόµενων φορέων εδώ και περισσότερα από 14 χρόνια. 

Με τη σύµβαση Ν.0001.01.112, της 20/02/2001, που επικυρώθηκε από τη 
σύµβαση Ν.0001.08.103, της 21/11/2007 το πανεπιστήµιο Paris 13 τοποθέτησε 
στην Ελλάδα µία εκπαίδευση που οδηγεί στην απόκτηση των Εθνικών Γαλλικών 
Πτυχίων Licence και Master στις Νοµικές Επιστήµες.  

Μία νέα σύµβαση, που υπεγράφη στις 12/11/2007 µεταξύ του CAVEJ του 
Πανεπιστηµίου Paris 1 Panthéon-Sorbonne και του Πανεπιστηµίου Paris 13 σε 
συνεργασία µε το IdEF, ήρθε να αναπτύξει περαιτέρω την ανωτέρω εκπαίδευση 
παρέχοντας την επιπλέον επιλογή της παρακολούθησης Νοµικών Επιστηµών µε τη 
µέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Τα Εθνικά Γαλλικά Πτυχία επιτρέπουν στους πτυχιούχους  να έχουν πρόσβαση 
στην άσκηση σε Γαλλικά ∆ικηγορικά Γραφεία, διάρκειας 18 µηνών, προκειµένου να 
γίνουν Avocat (γάλλοι δικηγόροι) αφού επιτύχουν στις εξετάσεις του IEJ. 

Βάσει της οδηγίας 98/5/ΕΚ οι Avocat µπορούν να εγκατασταθούν σε όλα τα κράτη 
µέλη της Ε.Ε. και να εγγραφούν στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους 
αυτοµάτως. 

Οι φοιτητές που παρακολουθούν τις σπουδές τους στην Ελλάδα έχουν την ίδια 
φοιτητική ιδιότητα µε τους γάλλους φοιτητές. Παρακολουθούν το ίδιο πρόγραµµα 
σπουδών και αποκτούν τα ίδια πτυχία που τους απονέµονται από το Γαλλικό 
Πανεπιστήµιο. 

Οι διαφηµιστικές καταχωρήσεις που δηµοσιεύτηκαν µέχρι σήµερα είναι σύννοµες 
µε τα άρθρα των συµβάσεων που διέπουν τις σχέσεις µεταξύ του Πανεπιστηµίου 
Paris 13 και του IdEF, σύννοµες µε τις οδηγίες 2005/36/ΕΚ και 98/5/ΕΚ, τις 
αποφάσεις C-168/98 και C-506/04 του ∆ΕΚ και δεν εµπεριέχουν σε καµία 
περίπτωση παραπλάνηση. 

Καλούµε τους υποψήφιους φοιτητές και τους γονείς τους να ενηµερωθούν για τις 
δυνατότητες Σπουδών Νοµικής που τους παρέχει το Γαλλικό Πανεπιστήµιο στην 
Ελλάδα, καθώς και τα δικαιώµατα που έχουν ως Ευρωπαίοι πολίτες όπως αυτά 
απορρέουν από τις ως άνω οδηγίες. 

 

 

Ο Πρύτανης της Σχολής Νοµικών 
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